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Vietnamis kliinilist farmaatsiat õpetamas 
Selle aasta veebruarikuus oli allakirjutanutel võimalus õpetada kliinilist 

farmaatsiat Vietnamis. Põnev väljakutse sai teoks tänu Euroopa Komisjoni 
algatatud Erasmus+ programmile.

Erasmus+ programm 
võimaldab õpirän-
desse (õppima, prak-
tikale, töövarjuks, 
õpetama või koolitus-

tele) minna üliõpilastel ja ülikoolide 
õppejõududel. Võimalusi on nii 
Euroopa-siseseks kui ka üleilmseks 
õpirändeks. Tartu Ülikooli medit-
siinivaldkonna õppejõud ja tead-
lased on juba mitu aastat käinud 
Vietnami ülikoolides ja haiglates, 

et koolitada sealseid 
üliõpilasi ja kolleege 
muu hulgas far-
maatsia, ortopeedia, 
patofüsioloogia, rep-
roduktiivmeditsiini ja 
stomatoloogia vald-
konnas.  

Meie õpirände 
sihtpunkt oli Hue 
Ülikool. Ülikool paik-
neb Kesk-Vietnamis, 
kus elab ligikaudu 
30 miljonit elanikku. 
Hue Ülikoolis õpetatakse palju-
sid erialasid ja seal õpib enam kui 
45 000 tudengit põhiõppes, kellest 
igal aastal lõpetab bakalaureuse 
kraadiga ligi 13 000.  Kraadiõppes 
jätkab enam kui 5000 üliõpilast, 
kellest igal aastal saab magistri-

kraadi umbes 5000 ja dok-
torikraadi 70 õppurit. Meie 

külastasime Hue Ülikooli medit-
siini ja farmaatsia teaduskonda, mis 
on üks olulisemaid tulevaste arstide 
ja apteekrite koolitajaid Vietnamis.

Farmaatsiaõpe Vietnamis
Tudengi tavapärane koolipäev 
kestab kella 7–17, vahepeal on 
kahetunnine lõunapaus, mille ajal 
käiakse kodus söömas ja puhkamas. 
Meiegi õpetasime nädal aega sar-
nase rütmi järgi, pidades loenguid 
ja seminare nii hommikul kui ka 
pärastlõunal. Tudengid paistsid 
silma töökuse, pühendumuse ja 
aupaklikkusega õppejõudude vastu. 
Viimane väljendus näiteks selles, 
et kõik üliõpilased olid seminari-
ruumis varakult enne õppejõude 
ja tervitasid viimaste saabumist 
püsti tõustes. Seminari ajal jäl-
giti õppejõude tähelepanelikult ja 
keegi isiklike asjadega ei tegelenud. 
Tartu tudengite puhul on küll üsna 
tavapärane, et üliõpilased loengu 
või seminari ajal oma telefoni või 

arvutisse kiikavad, et uudiste või 
sotsiaalmeediaga kursis olla. 

Loengutes tutvustasime tuden-
gitele Eestit ja Tartu ülikooli, meie 
farmaatsiasüsteemi ja kliinilise 
farmaatsia õpetamist. Seminari-
des lahendasime haigusjuhte nii, 
nagu seda ka Eestis proviisoriõppe 
tudengitega teeme. Kuna Vietnami 
tudengid sellise õpetamisviisiga 
väga tuttavad ei olnud, siis teki-
tas see algul võõristust ja tuden-
gid polnud väga varmad seminaris 
kaasa rääkima. Paljud ei tundnud 
ka inglise keeles end väga koduselt, 
ilmselt oli see samuti üks tagasi-
hoidlikkuse põhjuseid. Mida aeg 
edasi, seda julgemaks tudengid aga 
muutusid, viimastes seminarides 
olid mõned tudengid juba päris 
sõnakad. Oma teadmistelt ei jäänud 
nad sugugi Eesti tudengitele alla, 
pigem oli neile võõras meie korral-
datud praktiline haigusjuhtude ana-
lüüs. Seal toimub õppetöö pigem 
klassikalises loenguvormis. Sealsed 
õppejõud on pigem teoreetikud ja 
teadlased, kes ülikooliga paralleel-
selt farmaatsiavallas (haigla- või 

jaeapteegis) ei tööta. Seetõttu oli 
meie lähenemine, teooria ja prak-
tika ühendamine, õpilastele esialgu 
harjumatu. Küll aga olid tudengid 
innukad ja töökad ning üritasid 
igati õppetöös kaasa lüüa. 

Ülikooli õpperuumides ringi lii-
kudes ja õppejõududega vesteldes 
paistis silma, et suurt rõhku pan-
nakse seal farmakognoosia õpe-
tamisele. Ilmselt on selle juured 
Aasia maade tugevates loodus- ja 
taimeravi traditsioonides, mida 
siiani aktiivselt praktiseeritakse 
ja ka uuritakse.  Töötingimused ja 
laboritehnika olid neil üsna vana-
aegsed ja meenutasid veidi kuna-
gisi Tartu kesklinnas paiknenud 
farmaatsiainstituudi tingimusi. 
Ilmastikuoludest tingituna lisan-
dus sinna ka kõrvetavalt kuum ja 
niiske õhk, mis ruumide lagedes 
hallitust põhjustas. 

Tutvumine haigla ja 
apteekidega
Ühel päeval tegi kohalik kliinilise 
farmaatsia õppejõud meile ülikooli 
haiglas ekskursiooni. Kuna ta iga 

päev haigla osakondadega koostööd 
ei tee, jäi meie külaskäik veidi pea-
liskaudseks. Siiski saime näha tea-
tud kultuurilisi iseärasusi, näiteks 
seda, et patsiendi eest hoolitsevad 
haiglas lisaks arstidele ja õdedele ka 
perekonnaliikmed, kes asendavad 
meie mõistes hooldajaid. Perekon-
naliikmed magavad välivooditel 
haigla koridorides, mistõttu üleül-
diselt on haigla koridorid inimroh-
ked ja lärmakad. 

Nagu ülikoolis nii olid ka haig-
las tingimused nähtavalt kasinad. 
Juhtusime pealt nägema etteval-
mistust keemiaravimite manusta-
miseks, mis toimus lahtise uksega 
ja propellerventilaatori all, samas 
kõrval ootavate inimeste juures. 
Haiglaapteegi ravimite hoiusta-
mistingimusedki olid üsna kehva-
poolsed, mistõttu osa ravimeid oli 
ladustatud haigla fuajeesse. 

Haiglaapteegi ülesandeks on väl-
jastada ravimeid ka haiglast lahku-
vatele patsientidele. Meie jaoks oli 
veidi kummaline ravimite väljasta-
mine ilma igasuguse infota, st kõik 

Marika Saar 
ja

Jana Lass
Tartu Ülikooli Kliinikum, 

Tartu Ülikool

Artikli autorid koos farmaatsia instituudi esindajatega Hue Ülikooli ees
Dr Hung tutvustamas 

farmaatsia instituuti

30 miljonit elanikku. 
Hue Ülikoolis õpetatakse palju-
sid erialasid ja seal õpib enam kui 

kraadi umbes 5000 ja dok-
torikraadi 70 õppurit. Meie 

külastasime Hue Ülikooli medit-

Perekonnaliikmed 
magavad välivoodi-

tel haigla koridorides, 
mistõttu üleüldiselt 
on haigla koridorid 

inimrohked ja lärmakad.
Hue haigla
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ravimid väljastati täpselt ettenäh-
tud väikeses koguses, mis tähen-
das, et apteeker võttis ravimite 
blisterpakenditest välja 1–2 lehte 
ja pani erinevad ravimid kokku 
ühte paberkotti. Patsient ei saanud 
kaasa ühtki originaalpakendit ega 
pakendis sisalduvat infolehte. Meil 
jäi üle vaid mõistatada, kuidas pat-
sient koju jõudes selles kõiges pidi 
orienteeruma, kuidas ta teadis, mis 
on mis, kuidas ravimit kasutada, 
säilitada jne.

Proovisime reisi jooksul suhelda 
ka jaemüügiapteekritega, kuid 
paraku jäi kontakt nende napi kee-
leoskuse tõttu põgusaks. Pigem 
proovisid nad meile iga küsitud 
toote peale vastata, et neil seda 
pole. Kohtasime jaemüügiapteegis 
ka keset apteeki välivoodil magu-
salt lõunauinakut tegevat apteekrit, 
keda tema abilisel ei õnnestunud 
meie jaoks äratada.  Magavaid 
müüjaid kohtas muidugi ka teistes 
müügikohtades, näiteks turul. Ilm-
selt on suur keskpäevane kuumus 
ka müüjatele liig. 

Vietnamist
Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis 
elab umbes 95 miljonit elanikku 
ja riiki juhib kommunistlik partei.  
Riik paikneb Indohiina poolsaa-
rel ja on pikk (rannajoon üle 3000 
km), kuid kitsamas kohas vaid 50 
km lai. Seetõttu erineb kliima riigi 
põhja- ja lõunaosas suuresti. Näi-
teks on Kesk-Vietnamis, kust ka 

meie reisi alustasime, vaid kaks 
aastaaega (kuiv ja vihmane), kuid 
põhjas klassikalised neli. Talvel 
sajab põhjas ka lund. Kui Hues 
oli meie viibimise ajal 
üle 30 kraadi kuuma, 
siis põhjas Hanois 
oli samal ajal maksi-
maalselt 15 kraadi ja 
õunapuuõied linna 
peatänaval olevatel 
puudel olid tegelik-
kuses puude külge 
kinnitatud kunstlil-
led, kuna kevad oli alles 
saabumas. 

Vietnami keskosas asuvas Hue 
linnas elab ligi pool miljonit ini-
mest ja linna peetakse Vietnami 
oluliseks kultuuri- ja hariduskes-
kuseks. Hue on tuntud kui kuna-
gine impeeriumi pealinn, säilinud 

on paljud kuningliku perekonna 

eluhooned, religioossed ja kait-
seehitised, mis kuuluvad UNESCO 
kultuuripärandi hulka. Linnas 
liikudes saab aimu nii sajandite-

tagusest Vietnami impeeriu-
miajast kui ka kolonialistikust 

ajajärgust, mil Vietnam kuulus 
ühe osana Prantsuse Indohiina 
piirkonda, mis aastatel 1887–1954 
oli Prantsusmaa protektoraat. 

Hues viibides peatusime kolo-
niaalajastul ehitatud hotellis, kus 

Charlie Chaplin veetis eelmise 
sajandi alguses oma mesinädalad. 
Meie sealviibimise aega mahtus 
ka täiskuuõhtu, mille saabumisel 
mälestatakse esivanemaid. Selleks 
tehakse plekktünnidesse või ka 
lihtsalt kõnniteele väikesed lõk-
ked ning sinna visatakse pisikesi 
värvilisi penoplastist helmeid. 

Linn ise oli väga kena ja puhas. 
Väiksematesse tänava ääres ole-
vatesse poodidesse sisenedes tuli 
kingad jalast võtta ja need tänavale 
jätta. Linna keskel oli jõgi, mille 
ääres igal õhtul avanesid uskuma-
tult kaunid vaated päikseloojangule 
ja millel õhtuti sõitsid laternatega 
valgustatud paadid. Linnas oli ka 

palju parke. Ühes neist nägime 
õhtul suurel hulgal helendavaid 
jaanimardikaid.

Üks põnevamaid kogemusi oli 
Hue vana turg, kus suur hulk kaupu 
ja nende tarvitamine jäid meile aru-
saamatuks. Õnneks saime kohalike 
tudengite ja õppejõudude abiga pal-
jud asjad välja selgitatud. Näiteks 
olid pesukausis millimallikad ja 
nende vahel ulpimas tšillikaunad. 
Selgus, et millimallikaid maitses-
tatakse tšilliga ning süüaksegi too-
relt. Kauba väljapanekut oli seal 
väga ilus vaadata – vietnamlastel 
on kombeks kõiksugust toitu kau-
nistada. Näiteks, kui turul müüakse 
grillitud kana (koos pea ja küünis-

tega), siis dekooriks on kana noka 
vahele ilmtingimata lisatud punane 
roos. Samas millimallikate kõrval 
aga raius vana naine rahulikult elus 
kärnkonnadel päid maha, ehmunud 
turistidest välja tegemata. 

Ajaloolise faktina on ehk huvi-
tav seegi, et Hues peeti Vietnami 
sõja üks pikemaid ja verisemaid 
lahinguid, mis kestis aastal 1968 
alates 30. jaanuarist kuni 3. märt-
sini. Sõja jälgi saime näha näiteks 
jõeäärse kodurestorani söögilauas, 
kus toidu serveerimisel kasutati 
Ameerika sõjaväelusikad. 

Linnakodanikud liikusid ringi 
põhiliselt mopeedidel, autosid 
nägime Hues vähe, needki olid pea-
miselt taksod. Ülikooli õppejõudu-
del ja tudengitelgi olid mopeedid, 
millega nad meid sööma ja vaa-
tamisväärsuste juurde sõidutasid. 
Mopeediliiklus tundus esmapilgul 
küllaltki kaootiline, eriti ristmi-
kel, kus igaüks alustab liikumist 
talle sobival ajal ja sobivas suunas. 
Samas on see kõik sujuv ja ühtki 
liiklusõnnetust me seal viibimise 
ajal ei näinud. Ka jalakäijana tee 
ületamisel tuleb lihtsalt vaikselt lii-
kuma hakata ja mitte seisma jääda, 
mopeedid liiguvad sinust ise eest 
ja tagant mööda. Tee äärde seisma 
jääda ja oodata, et kõik peatuvad, 
et sind üle lasta, ei tasu. Liiklus-
korraldus nõudis harjumist, kuid 
paari päeva möödudes saime edu-
kalt hakkama. 

Hue on Vietnamis kuulus väga 
vürtsika toidu poolest, mida ka meil 
õnnestus proovida. Väga populaar-
sed on jõeteod, mida serveeritakse 
sidrunheina ja tšilliga. Kohalikud 
tudengid viisid meid ka oma lem-
miksöögikohta, kus tigusid proo-
vida saime. Huvitav on see, et kõik 
söödamatu (teokarbid, kondid jne) 
visatakse lihtsalt maha. Kohalikus 
söögikohas leidub tavapäraselt vaid 
tulele asetatud pada või grillinõu 
ja mõni madal plastlaud ja -toolid. 
Sellised söögikohad asuvad paljude 
linnatänavate ääres ja puhtusega 
need just ei hiilga. Oletasime, et 
meie Veterinaar- ja Toiduameti 
inspektori sinna sattudes suletaks Hoi Ani vanalinn

Tempel

Hue tänavatoit

Populaarne magus supp

oli meie viibimise ajal 

led, kuna kevad oli alles 

Vietnami keskosas asuvas Hue 
tagusest Vietnami impeeriu-

miajast kui ka kolonialistikust 

Kõigile neist ürtidest 
ei osanud me 
nimegi anda.
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lad ja kitsad majad (maja fassaadi 
laiuse järgi määrati kinnisvaramaks, 
seetõttu on majad vaid 2–3 meetrit 
laiad ning kõrged) ning tänavaid 
ääristavad müügiletid ja poeke-
sed. Süsteem on lihtne: iga kauba 
jaoks on oma tänav, kuhu kõik selle 
artikli müüjad koonduvad. Nii on 
olemas tigude tänav, hauakivide 

tänav, plastist kõigi asjade tänav, 
maiustuste tänav, trummi tänav, 
kummikute tänav jne. Hanoist jäi 
eredalt meelde ka prantsuse kolo-
nistide ehitatud raudtee, mis läbib 
kitsaid vanalinna tänavaid. Rongi 
saabudes peavad kõik tänaval olijad 
kohe turvalisse kohta varjuma, sest 
rööbaste ja tänavaäärsete majade 

vahel on ehk vaid meetrilaiune ala. 
Peale selle saab tänavail maitsta 
arvukate kohvikute pakutavat 
kohvi ning õlut. Meil õnnestus 
proovida Hanoi kuulsat muna-
kohvi ehk vietnami keeles Cà Phê 
Trứngi. Nimi kõlas küll kahtlaselt, 
kuid otsustasime riskida – võetud 
risk tasus end taaskord ära. Kangest 
kohvist, kondenspiimast ja vahus-
tatud munakollastest koosnev jook 
oli suurepärane!

Lõpetuseks
Kahenädalasest reisist võtsime 
kaasa eredad mälestused külalis-
lahketest ja sõbralikest vietnam-
lastest, usinatest ja õpihimulistest 
tudengitest, imemaitsvast vürtsi-
kast toidust ja looduslikult ning 
kultuuriliselt huvitavatest paika-
dest. Kuna meie vastuvõtjad Hue 
Ülikoolist olid avatud edasisele 
koostööle, siis ehk avaneb tulevi-
kus võimalusi naasmiseks. Vietnam 
on igal juhul avastamist ja külasta-
mist väärt!
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säärane paik kohe ja igaveseks. 
Meie igatahes proovisime toitu 
mitmes sellises tänavatoidukohas, 
kuhu turiste ja välismaalasi ilmselt 
väga sageli ei satu – ning me ei 
pidanud kordagi kahetsema. Vastu-
pidi, pigem tundus kehtivat reegel, 
et mida metsikum ja tagasihoid-
likum söögikoht, seda paremaid 
roogi pakutakse. Maitsenaudingud 
olid sagedased ja kõhuhädad meid 
ei kimbutanud.

Hue firmaroog on aga riisinuud-
lite ja erinevat sorti lihaga vürtsi-
kas supp Bun Pho, mis on ülimalt 
aromaatne. Supi kõrvale serveeriti 
kausitäis erinevaid ürte, mis kõik 
lõhnasid ja maitsesid oivaliselt. 
Kõigile neist ürtidest ei osanud 
me nimegi anda. Sarnane supp ei 
olnud Hanois enam sugugi nii hea. 
Saime proovida ka kohalike lem-
mikmagustoitu – magusat suppi, 
mis tuli ise kombineerida, valides 
kümnetest koostisosadest (näiteks 
magusad oad, troopilised puuviljad, 
riisikuulikesed, värviline mannapu-
der jne) omale sobivad ning lisades 

sinna suures koguses jääkuubikuid. 
Üks meie lemmiktoidukoht pak-

kus Hue keelatud linna ääristava 
kanali ääres tänavanurgal grilli-
tud austreid. Hoolimata sellest, et 
laudade vahel võis näha 
jooksmas prussakaid 
ja isegi üht toiduot-
singul rotti, olid road 
äärmiselt maitsvad ja 
vaated jõele ning Hue 
tsitadellile hunnitud. 
Huvitav oli jälgida 
kohalikke, kes jõid 
söögi kõrvale häm-
mastavalt suures 
koguses õlut. Selts-
konnad võtsid endale 
suure õllekasti ja laua 
alla visatud tühjade purkide järgi 
hindasime, kaua nad võisid samas 
kohas istunud olla. 

Huest liikusime rannapiir-
konnas asuvasse Da Nangi linna, 
peatudes teel laguuni juures. 
Selle ääres kuhjusid hämmasta-
val kombel räbaldunud olekuga 
rattakummid. Põhjuseks on see, 

et rattakummid visatakse laguuni 
vette, et nende külge koguneksid 
mageveepärli karbid. Mingi aja 
möödudes tõmmatakse kummid 
koos karpidega veest välja ja sealsa-
mas rannal eraldatakse neist pärlid. 
Pärlitest tehtud ehteid müüsid ran-
nas eakad naised. Kui üldiselt ei ole 
vietnamlased agressiivsed kauple-
jad ja erinevad selle poolest väga 
oma idamaistest kolleegidest, siis 
laguuni ääres saime ikka kõvasti 
pahandada, kui „vale“ müüja käest 
ostsime. Tasub märkida, et kuigi 
Vietnami valitsus teeb suurt tööd, 
et turistidelt ei võetaks kaupade ja 
teenuste eest suuremat summat kui 
kohalikelt, saime ajapikku päris 
osavateks kauplejateks ja niimoodi 
õnnestus siiski kordades vähem 
maksta.

Da Nangis kohtusime oma kol-
leegi proua Phongiga, kes oli viis 
aastat tagasi sarnase õppejõuvahe-
tuse programmi käigus mitu kuud 
Tartus ning veetis oma praktika 
meie juures TÜ Kliinikumi aptee-
gis. Proua Phong töötab Da Nangi 
ülikoolis farmakoloogiaõppejõuna 
ning oli tõeliselt külalislahke, kut-
sudes meid ka enda juurde koju. 
Kuna vietnamlased on väga ette-
võtlikud, siis oli ka tema maja jao-

tatud kaheks: tagaruumides 
paiknesid eluruumid ja täna-

vaäärses osas pidas pere kohvikut. 
Lisaks Huele saime veeta paar 

päeva Vietnami pealinnas Hanois, 
kus just sel ajal toimus Donald 
Trumpi ja Kim Jong-uni kohtu-
mine. Erilist eksootikat pakkus 
Hanoi vanalinn, kus on üsna mada-

laudade vahel võis näha 

suure õllekasti ja laua 
alla visatud tühjade purkide järgi 
hindasime, kaua nad võisid samas 

tatud kaheks: tagaruumides 
paiknesid eluruumid ja täna-

Nii on olemas tigude 
tänav, hauakivide 

tänav, plastist tehtud 
kõigi asjade tänav, 

kummikute tänav jne.

Munakohv Hanoi rongitänaval

Artikli autorid Jana Lass ja Marika Saar koos võ õ rustajatega pagoodi 
juures
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Puhtast Eestimaa 
loodusest korjatud 
ravimtaimedest 
valmistatud 
tooted on 
asendamatud 
abilised, et olla 
terve ja tegus!
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